
( نهى عن بيعتين في بيعة ؛ هذا حديث أيب هريرة، حديث ابن مسعود : ( من باع بيعتين في بيعة ) الشيخ :

آلخر، أما حديث أيب هريرة ، فأحدمها شاهد لآلخر، ولكن يف كل من احلديثني فائدة ال توجد يف احلديث ا)

( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا يف متام احلديث:  - عليه السالم  - فهي العلة النقلية حيث قال 

( من باع بيعتين في بيعة فله ؛ أوكسهما: أنقصهما مثنا كما هو واضح، وإال فإذا أخذ أكثرمها فقد أخذ الربا، )

ديث يعطينا فائدة أخرى غري العلة املنصوص عليها فيه وهي أا علة ربوية، أما ؛ هذا احلأوكسهما أو ربا )

الفائدة األخرى فهي: أن البيع صحيح والزيادة باطلة. أما الذين يفسرون حديث ابن مسعود ى عن بيعتني يف 

ها يف حديث أيب هريرة بيعة بأنه جلهالة الثمن فهم أوًال يعللون كما ذكرنا آنفا بعلة ختالف العلة املنصوص علي

وثانيا يبطلون البيع وحديث أيب هريرة يـَُنِفذه وال يبطله ولكن يبطل الزيادة، مث يأيت مؤيدا حلديث أيب هريرة رواية 

، فإًذا حنن نأخذ العلة املنصوص " صفقة يف صفقتني ربا "أنه قال  - موقوفة هذه الرواية عليه- عن ابن مسعود 

ؤزرها على العلة اليت مل يأت نص عليها أوًال، مث هي خمالفة للعلة املنصوص عليها عليها على األقل نفضلها ون

ثانياً، وأخريًا إا علة غري واقعة يف تعامل الناس وخباصة اليوم، إذا جئنا إىل الذي اشرتى سيارة ما، على طريقة 

سيط مثن ائي أاه التاجر مث كتب التقسيط أين جهالة الثمن؟، بعد األخذ والرد والزيادة على الشراء بثمن التق

عنده يف الدفرت اخلاص باحلسابات وكتب ما يسمونه بالكمبياالت إىل آخره . كيف يصح أن يقال إما انفصال 

على مثن جمهول أهو مثن النقد أم مثن األجل؟. هذا يف احلقيقة ال يوافق واقع بيع التقسيط اليوم متاما، بل أنا أقول 

قدمي، قبل وجود السندات والكمبياالت وما شابه ذلك. بدليل إذا جاء الرجل يريد أن يشرتي ناقة وال يف الزمن ال

أو شاة أو حنو ذلك بثمنني فسينفصالن على إحدى البيعتني، إن نقده الثمن فقد حتدد مثن وانتهى اإلشكال، 

ا أما انصرفا على مثن التقسيط  فأين جهالة الثمن؟. ذلك مفقود  -لاألج-وإن انصرفا ومل ينقده مثن فبدهي جد

متاما . أخريا والبحث يف هذا يطول ويطول جدا أريد أن ألفت النظر أن هذه املعاملة؛ أي بيع التقسيط دخيلة يف 

يف  - تبارك وتعاىل-اإلسالم، دخيلة على املعامالت اإلسالمية هي مبايعة أجنبية غربية من أقوام وصفهم اهللا 

، (( َال ُيَحرُموَن َما َحرَم اللُه َوَرُسولُُه َوَال َيِديُنوَن ِديَن اْلَحق ِمَن الِذيَن ُأوتُوا اْلِكَتاَب )) القرآن الكرمي بأم :

فهؤالء ال حيرمون وال حيللون وحنن بسبب تقليدنا األعمى هلؤالء الكفار استحسنا واستيسرنا بيع التقسيط، وفعال 

.الذي أريد أن  - قوهلم: الغاية تربر الوسيلة -ليس من القاعدة املرفوضة يف اإلسالم فيه قضاء ملصاحل الناس ولكن 

أذكر به أن بيع التقسيط رفع الشفقة والرمحة من قلوب األغنياء على الفقراء، وكان من املمكن لكل التجار أن 

الكسب احلالل مع األجور  يكسبوا أجورًا وثوابًا عظيمًا جدًا يف أثناء كسبهم للمال احلالل، وخباصة أن هذا

والثواب العظيم من اهللا؛ أنفع هلم يف العاجلة فضال عن اآلجلة، كيف ذلك لقد جاء يف بعض األحاديث 



، قرض مائتني ( أن قرض درهمين يساوي صدقة درهم ):  - صلى اهللا عليه وآله وسلم-الصحيحة عن النيب 

م مائيت دينار فكأمنا تصدقت مبائة دينار، فلو أن التجار دينار يساوي صدقة مائة دينار، إذا أقرضت أخاك املسل

الذين وسع اهللا عليهم يف أمواهلم، باعوا بسعر النقد يف التقسيط ومل يأخذوا زيادة على بيع النقد وصربوا يف الوفاء 

با منهم إىل اهللا ليس ألجل الزيادة اليت مساها الرسول صراحة بالربا، وإمنا تقر  - عزوجل-على إخوام املسلمني هللا 

فتأملوا كم وكم يتوفر عندهم كل يوم من الصدقات دون أن يتصدقوا سوى أن يبيعوا بسعر النقد  - تبارك وتعاىل- 

بيع التقسيط. سيجمعون يف  يوم األلوف املؤلفة من الصدقات وهم مل يتصدقوا. هذا من ناحية اآلجلة، أما 

منا يريد أن ال يربح املسلم على أخيه املسلم مستغال حاجته أكثر مما العاجلة؛ فانظروا اآلن معي هذا السر اإلهلي إ

يستفيد البائع من الغين. إذا تصورمت معي تاجرين يبيعان بضاعة واحدة. أحدمها يبيع بثمن واحد ال فرق عنده بني 

  كثر؟.مثن النقد وبني مثن التقسيط. واآلخر يأخذ زيادة على بيع التقسيط. أي الرجلني تنفق بضاعته أ

  احلويين : األول.

أنبئوين بعلم. تاجرين كالمها يبيع بضاعة واحدة وسعرمها يف التقسيط واحد لكن أحدمها إذا باع   الشيخ :

  بالتقسيط يبيع بنفس سعر النقد، أما اآلخر فيأخذ زيادة, الزبائن تكثر على األول أم على الثاين؟ .

  السائلون :  على األول.

ذن ملاذا ال يبيع الناس بسعر واحد سعر التقسيط هو عني سعر النقد؟, ذلك هو اجلشع على األول؛ إ الشيخ :

يريد أن يبيع بسعر التقسيط  - مثالً -وهو الطمع أوًال، مث الرغبة عن أجر اآلجلة اليت ذكرناها آنفا؛ أنه لو كان 

 مثًال فلم يأخذ منه هذه الزيادة ماذا يكتب له صدقة مخسمائة  كتبت له هكذا ألنه باعه وصرب زيادة ألف 

عليه يف الوفاء، لذلك فاألجر الذي يكسبه التاجر لو باع بسعر واحد ومل يأخذ الزيادة ذلك له خريًا عاجًال 

وآجًال. ولكن أوًال اجلشع والطمع, وثانيًا تقليدنا لألوربيني الذين وصفهم رب العاملني كما ذكرنا آنفا يف القرآن 

. وبسبب هذه املعاملة السيئة اليت تسربت بني التجار اليوم كان  َحرُموَن َما َحرَم اللُه َوَرُسولُُه ))(( َال يُ الكرمي: 

من األسباب اليت ضعفت الثقة والرباط الذي كان يكون يف األزمنة السالفة بني األغنياء وبني الفقراء، ومثل هذا 

يوعية وحنوها اليت انقلبت على األثرياء ليعودوا أخريًا فقراء  التحكم هو الذي يولد االنفجار ويولد األحزاب الش

من العدل واإلحسان، وحسن تعامل  - عز وجل  - كبارًا وصغاراً، ذلك سبب من ال يقف عند ما أمر اهللا 

  املسلمني بعضهم مع بعض. ولعل يف هذا القدر الكفاية واحلمد هللا رب العاملني .

فوف من متام الصالة, تراصوا ال تدعوا فرجات للشيطان، تقدم هناك يف سوا صفوفكم فإن تسوية الص الشيخ :

ال متدوا رؤوسكم انظروا ميينا ويسارا كما أنتم تقدموا حىت تروا من خلف اإلمام تقدموا خطيب  ...األخري 



  دراويش .. يا اهللا ...يتقدموا الذين عن يسارك 

  إمامة الشيخ للمصلني . 

  خالص تفضل الشيخ :

  فضيلة الشيخ قبل قراءة األسئلة بودنا نكمل آخر مسألة السائل :

  وهي ؟ الشيخ :

  ( من باع بيعتين في بيعه واحدة فله أوكسهما أو الربا ) السائل :

  تفضل الشيخ :

البيع عقد الزم وإذا قال اشرتى هذا بكذا نقداً أو بكذا نسيئة سوف يكون البيع الزم يف بيعة واحدة،  السائل :

اشرتى بكذا نسيئة وأبيع نقداً،  وأبيع نقدًا وأشرتى نسيئة، هنا  -مثالً - ا احلديث على بيع العينة ولكن لو محلن

  بيعتان الزمتان يف بيعة واحدة فيكون له أوكسهما أو الربا ؟.

  من فسر هذا التفسري؟. الشيخ :

  . ...الذي فسر تفسريك فضيلة الشيخ  السائل :

  محل احلديث على بيع العينة؟. من فسر تفسريك هذا ؛ أي من الشيخ :

  قصدك تسأل من من العلماء.  السائل :

أنا ذكرت لك أيضًا من من العلماء من فسر التفسري الذي مسعته مين آنفا وتفسرينا سلفي وتفسريك  الشيخ :

  خلفي، وحسبنا هذا كما قيل 

  ينضح " " فحسبكم هذا التفاوت بيننا        وكل إناء مبا فيه                   

  لكين أعلم أنك سلفي مثلي ألست كذلك؟.

  أرجو هذا. السائل :

  وأنا أرجو معك، فلماذا ندع تفسري السلف ومن الراوي الذي يروي احلديث مباشرة ملاذا ندعه ؟. الشيخ :

 هذا مع كل ما ذكرناه من أن بيع التقسيط فيه استغالل حلاجة القاصر العاجز الذي ال يستطيع أن يدفع الثمن

نقداً وفيه تعويد التجار على اجلشع املادي واإلعراض عن األجر األخروي، وهذا فرق كبري جداً بني هذا التفسري 

وذاك التفسري، وأنا أذكر أن من احلكم املروية عن بعض الكتب اإلهلية وليس يهمنا هنا السند بطبيعة األمر ألننا 

السالم وعظ ذات يوم احلواريني وذكر هلم بأنه سيأيت من " بأن عيسى عليه الصالة نتكلم عن احلكمة قالوا : 

بعده أنبياء كذا، ويأيت من بعده رسول امسه أمحد وهو آخر من يبعث من الرسل، قالوا له: فكيف نعرف الصادق 



. فنحن نعرف متييز قول على آخر من حيث " من مثارهم تعرفونه "وهنا احلكمة :  من الكاذب؟، أجاب بقوله "

والعاقبة فإذا قيل جبواز بيع بالتقسيط وأخذ زيادة مقابل هذا الصرب يف الوفاء، فيه ما أشرنا إليه من تطبيع النتيجة 

التجار على اجلشع والطمع وعلى استغالل حاجة الضعفاء الذين ال يستطيعون أن يدفعوا مثن احلاجة إال بثمن، 

إىل عبادة اهللا وذكره كما هو شأن غري التجار وفيه أيضا كما ذكرنا سابقًا أن التاجر وهو عادة ال ينصرف 

قد أوجد هلؤالء التجار هذه الفرصة بأن يكسبوا أجورًا كما يقولون  - عز وجل  - املتفرغني بذكر وعبادة اهللا. فاهللا 

فهو بالش يقعد أن يذكر اهللا ويصلي على نبيه ويتلو  - كاملنشار على الطالع والنازل- يف بعض البالد السورية 

ألنه غري متفرغ وإمنا هو متفرغ للبيع والشراء، ال بأس من ذلك ألنه مباح لكنه قد أفسح له اال أن  القرآن

يكتسب من احلسنات ما ال يستطيعه أولئك املتفرغون للعبادة من الفقراء واملساكني، وذلك بأن يصرب يف الوفاء 

هم، وعلى ذلك فقس. فإذن مثرة هذا على الشارين من عنده بضاعة، فيكتب له مقابل كل درمهني صدقة در 

القول أنفع للمجتمع اإلسالمي من أن نعطل داللة هذا احلديث على أن املقصود ببيعتني يف بيعة، أقول هذا 

بكذا نقدًا وهذا بكذا وكذا نسيئة، بينما أنت تبعًا ملن أشرت إليه آنفا حتمله على بيع العينة، وبيع العينة حسبنا 

( إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم  قوله عليه السالم: أن نعرف النهي عنه يف

، خالصة القول ال سلط اهللا عليكم ذًال ال ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم ) -في سبيل اهللا-الجهاد 

ادلونين، أنا ذكرت ما عندي أريد أن أخالفكم إىل ما أاكم عنه، ال أريد أن أجادلكم؛ كما أنين ال أريد أن جت

  من بضاعة مزجاة فمن أعجبته فاحلمد هللا، ومن ال فلينظر بضاعة خري له من تلك .

  سائل آخر : األخ هذا صلى مكشوف الظهر هكذا يعين نفس الصورة يعين صالته مقبولة أم يعيدها ؟.

  صلى مكشوف ايش ؟

  الظهر السائل :

  كتفني لكن األوىل أن يسرت بدنه كله , نعم .إي نعم، مقبولة ما دام سرت ال الشيخ :

ُلوَن اْلِكَتاَب َأَفَال احلويين : سائل يقول يف قوله تبارك وتعاىل  ُتْم تـَتـْ (( َأتَْأُمُروَن الناَس بِاْلِبر َوتـَْنَسْوَن َأنـُْفَسُكْم َوَأنـْ

ن حجة عليه ألنه ال ميتثل فيقرأ قوله ، فيقول أَنه خيشى أن يأمر باملعروف وينهى عن املنكر فتكو  تـَْعِقُلوَن ))

احلديث، فيقول   ( يؤتى بالرجل يوم القيامة فيدور في النار كحمار الرحى .. )صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

  كيف خنرج من إمث عدم األمر باملعروف والنهى عن املنكر من هذه اآلية وهذا احلديث .

مام القرطيب اجلامع لتفسري القرآن هذه الشبهة اليت وجهت إىل أذكر جيداً أنين كنت قرأت يف تفسري اإل الشيخ :

" ود الشيطان أن يسمع منكم مثل هذه الشبهة من منا باستطاعته أن يأمتر فأجاب :  -رمحه اهللا- اإلمام مالك 



، ولكن على املسلم أن حيرص على أن يعمل مبا يأمر، وأن ينتهي  بكل ما يأمر، وأن ينتهي عن كل ما ينتهي "

عما ى عنه. ولكن إذا كان يشعر أنه أحياناً قد يأمر بالشيء وال يأمتر به؛ وينهى عن شيء آخر وال ينتهي عنه، 

فهنا جيب أن نستحضر حقيقتني اثنتني؛ األوىل: أشرت إليها آنفا وهي أن حيرص على أن يعمل مبا يأمر وأن 

والناهي عن املنكر عليه واجبان، أحدمها األمر  ينتهي عن ما ينهى عنه، احلقيقة الثانية: أن اآلمر باملعروف

والنهي، واآلخر عدم املخالفة ملا يأمر وملا ينهى، فإذا أخل بأحد األمرين فال ينبغي أن خيل باألمر اآلخر، يعمل 

باملعروف لكنه ال يأمر به، وينتهي عن املنكر ولكنه ال ينهى الناس عنه، فهذا قام بواجب وترك واجباً، على 

كس من ذلك ما حنن اآلن يف صدده، هو يأمر باملعروف ولكنه ال يأمتر، وينهى عن املنكر ولكنه ال ينتهي، الع

فقيامه باألمر باملعروف والنهي عن املنكر قيام بواجب، وتركه العمل باملعروف واالنتهاء عن املنكر ترك لواجب، 

مرين إذا أمر يأمتر وإذا ى ينتهي، ولكن ال فهذا يساوي ذاك، كل منهما أخل بواجب، واحلق أن جيمع بني األ

ميكن أن يوجد إنسان غري معصوم ميكن أن جيمع بني األمرين يف كل ما كان أمراً باملعروف فيفعله، أو يًا عن 

منكر فيرتكه، إمنا يفوته بعض األشياء، وخباصة أن بعض األمر باملعروف والنهي عن املنكر قد ال يكون واجبا قد 

باب املستحبات أو السنن املؤكدات، فهو مثًال حيض الناس ويأمرهم بقيام الليل مثًال وهو ال يقوم  يكون من

الليل، وحيض الناس على صالة الضحى ويأمرهم ا ويذكر هلم من فضلها ما شاء اهللا وهو ال يصلي صالة 

ت. خالصة القول: أن هذه الضحى فهنا ال نكران عليه ألنه مل خيل بواجب ألن ما ذكرنا ليست من الواجبا

الشبهة تعطل األمر باملعروف والنهي عن املنكر، فال جيوز للمسلم أن يتأثر ا، ولكن عليه أن حيرص كل احلرص 

أن ال يدخل يف وعيد احلديث الذي أشار إليه السائل، وهو ما أخرجه البخاري ومسلم يف صحيحيهما من 

( يؤتى بالعالم يوم القيامة قال:  - صلى اهللا عليه وآله وسلم  -  حديث أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما أن النيب

فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، ويدور في النار كما يدور الحمار بالرحى فيطيف به أهل النار فيقولون 

له يا فالن ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول بلى كنت آمركم بالمعروف وال آتيه 

، أقول اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر جيب أن يكون حريصا كل احلرص أن ال هاكم عن المنكر وآتيه )وأن

  يكون يف منزلة هذا العامل الذي يلقى يف النار إىل آخره .

مث أين أالحظ يف هذا احلديث أن هذا العامل من طابعه ومن ديدنه أنه يأمر باملعروف وال يأمتر، وينهى عن املنكر 

ال ينتهي، أي إنه ليس كمن لو أمر أحيانًا مبعروف مث ال يأمتر، وى أحيانًا عن املنكر مث هو ال ينتهي، ألن و 

األمر كما قلت آنفا، ال ميكن لبشر أن ينجو من اإلخالل بشيء من الواجبات، ومن ذلك أن يأمر بشيء وال 

ان طابعه أن يأمر باملعروف وأن ينهى عن يأمتر به وينهى عن شيء وال ينتهي عنه، احلديث حممول على من ك



  املنكر مث هو خيالف الناس إىل خالف ما يأمرهم به ويناههم عنه. هذا جوايب إن شاء اهللا يكون صوابا .

احلويين : ما صحة احلديث الذي أخرجه أبو يعلى والطرباين وابن أيب الدنيا يف كتاب األضاحي عن ابن مسعود 

( من قال ليلة عرفة هذه العشر كلمات ألف مرة، لم يسأل لى اهللا عليه وآله وسلم رضي اهللا عنه قال النيب ص

اهللا شيئا إال أعطاه إال قطيعة رحم أو مأثما: سبحان الذي في السماء عرشه، سبحان الذي في األرض 

موطئه، سبحان الذي في البحر سبيله، سبحان الذي في النار سلطانه، سبحان الذي في الجنة رحمته، 

بحان الذي في القبور قضاؤه، سبحان الذي في الهواء روحه، سبحان الذي رفع السماء، سبحان الذي س

  .وضع األرض، سبحان الذي ال ملجأ منه إال إليه )

هذا احلديث كنت خرجته قدمياً وهو من األحاديث الواهية اليت ال تصح أسانيدها هذا من حيث السند،  الشيخ :

نه مركب تركيبًا من بعض من ال .. أحسن أحواله أنه ال حيسن رواية األحاديث عن ومن حيث املنت يبدو يل أ

النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وأسوأ أحواله أن يكون يركب حديثا من أحاديث متفرقة ويقدم للناس حديثا مل 

  يث .هذا ما حيضرين من اجلواب اآلن حول هذا احلد - صلى اهللا عليه وآله وسلم  - يصح عن النيب 

احلويين : هل الصابونة اخلاصة بالوجه واليدين والشامبو إذا كان ذا رائحة والْكرمي والكحل وما يتبعه من أدوات 

  الزينة حمرم على املرأة أثناء اإلحرام ؟.

وحنوها إن كانت تستعمل للتنظيف وإلزالة األوساخ سواء كان ذلك يف  -إن صح اجلمع-هذه الصوابني  الشيخ :

و الثياب فال نرى يف ذلك بأسا، أما إن كان يقصد املستعمل إليها لغرض الرائحة والطيب اليت فيها فهذا األبدان أ

  ال جيوز. نعم .

احلويين : زوجيت نوت احلج متمتعة وانتهت من العمرة ومل تستطع القدوم إىل احلج لظروف خاصة فهل عليها 

  شيء ألا أرادت بالعمرة احلج ؟.

هلا حالتان؛ احلالة األوىل: أن تكون قد اشرتطت على را حينما اعتمرت عمرة احلج ولبت  طبعًا هذه الشيخ :

بالعمر فقالت : لبيك اللهم بعمرة، اللهم حملي حيث حبستين فحينئذ ال شيء عليها، أما إذا مل تقل ذلك كما 

  . هو واقع أكثر احلجاج فحينئذ جيب عليها هدي وجيب عليها أن تعيد احلج من قابل

  سائل آخر : ولو مل تكن باحلج ؟.

أا أحرمت بعمرة احلج هكذا كان السؤال، أحرمت بعمرة احلج يعين مشرية بذلك تعلم أو ال تعلم إىل  الشيخ :

، ولذلك ما دام أا أحرمت ( دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ): - صلى اهللا عليه وآله وسلم  - قوله 

  كرنا، أما لو أا أحرمت قبل ذلك فال شيء عليها إال إعادة العمرة مع اهلدي . نعم .بعمرة احلج فيلزمها ما ذ 



  احلويين : ما حكم التبخر بالعود بعد اإلحرام وهل يُعد هذا من الطيب احملظور على احملرم ؟.

  من أطيب الطيب، وملاذا ال يعترب طيبا!، وطيب هذه البالد هو هذا . نعم . الشيخ :

  دعاء يف آخر الشوط السابع على املروة، ما حكمه؟.احلويين : ال

  الدعاء الشيخ :

  احلويين : يف آخر الشوط السابع

  على املروة الشيخ :

  احلويين : على املروة

لست اآلن مستحضرا جيداً, فإن كان النيب صلى اهللا عليه وسلم فعل ذلك يف املروة كما فعل يف كل  الشيخ :

ولعل بعضكم يستحضر اآلن هل فعل ذلك الرسول عليه السالم أما ال، تذكرون األشواط يف الصفا فهو واضح، 

  ذلك؟  هل من ذاكر؟ هل فعل الرسول كرب ثالثا وهلل ودعا بني ذلك ملا وقف يف الشوط األخري يف املروة نعم . 

  سائل آخر : ما جاء ذلك.

  ما جاء ذلك إذن ما نفعل. نعم . الشيخ :

: بالنسبة ملرتبات املوظفني يأخذوا من البنك املركزي، وهو بنك ربوي فهل مرتبات احلويين : يسأل سائل يقول

  املوظفني حرام ألا من أموال ربوية ؟.

ال أعتقد ذلك ألنين فيما أعلم ال يفعلون ذلك بأنفسهم وإمنا ذلك مفروض عليهم فرًضا، واملهم أن  الشيخ :

بس هذا املال برهة من الزمن ما هو غري مشروع كأن يدخل به يصل املال إىل املوظف بطريق مشروع فإذا ما ال

دون رغبة منه إىل البنك فليس عليه يف ذلك شيء، ولكن عليه أن حيرص على استخراجه يف أقرب فرصة تسنح 

  له. نعم.

  سائل آخر : الوظيفة هذه عند حكام ال حيكمون مبا أنزل اهللا؟.

  نعم. ما زاد يف األمر شيء أبدا. الشيخ :

  احلكم واحد ؟. السائل :

املهم الوظيفة اليت هو يقوم ا مشروعة أم ال، واملال الذي يأخذه راتبا له جائز أم ال، أما ما تفعله  الشيخ :

الدولة اليت حتكم بغري ما أنزل اهللا فلسنا مسئولني ولسنا نستطيع أن نغري احلكم كما يريد بعض الناس اليوم ما بني 

صلى اهللا  - من االستعداد هلذا التغيري أمدًا طويال بعيدا ألننا نعلم علم يقينا أن النيب  عشية وضحاها، بل البد

الذي كان ممدودا بوحي السماء يف كل حلظة استمر يف إصالحه لقومه ثالث وعشرين عاماً،  - عليه وآله وسلم 



وقد ذهب نبيهم من بني حىت متكن من وضع بذرة الدولة املسلمة فماذا يتمكن املسلمون اليوم أن يفعلوا 

( تركت فيكم أمرين ما إن يف احلديث الصحيح:  - عليه السالم  - ظهرانيهم وإن كان قد ترك هلم ما قال 

، صحيح. وهذا من تمسكتم به لن تضلوا بعدى أبدا كتاب اهللا وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض )

( تركنا على بيضاء نقية ال يضل أو ال يزيغ عنها إال : فضل اهللا علينا وعلى الناس أنه كما قال يف حديث آخر

، ولكننا بسبب ما اقرتف بعض من تقدمنا من رواية األحاديث الضعيفة واملوضوعة وخلطها باألحاديث هالك )

الصحيحة الثابتة من جهة، وما اختلط بالعقيدة الصحيحة من التوحيد يف األمساء والصفات وحنو ذلك من 

صلة هلا بالعقيدة الصحيحة، وما خالط السلوك اإلسالمي من احنراف عن السلوك النبوي، وغري العقائد مما ال 

ذلك من اآلفات، ال ميكن جبماعة مسلمة توحدت أفكارها أوًال وتوحدت أخالقها ثانياً، حىت صاروا على قلب 

وجه األرض إال بعد إجراء ما  رجل واحد؛ ال ميكنهم أبداً أن يقيموا دولة اإلسالم وأن جيعلوها حقيقة متشي على

أمسيه بالتصفية والرتبية؛ تصفية اإلسالم مما دخل فيه من هذه األمور اليت أشرنا إليها، وإقران هذه التصفية برتبية 

املسئولني من املسلمني َمن حتت أيديهم ممن هم من املسئولني عنهم، حينئذ يكون املسلمون قد وضعوا ألنفسهم 

  وىل هلذا األساس الذي يقوم عليه صرح الدولة املسلمة.أساسا أو اللبنة األ

أما أن يظل املسلمون يتعبدون اهللا ويعتقدون يف اهللا أمورًا مل تكن يف العهد األول فسوف ال ميكنهم أبدًا أن 

يقيموا دولة اإلسالم قد يقيمون دولة ولكن ليست هي الدولة املنشودة واليت يسعى إليها كل مسلم غيور على 

جرت  - عز وجل  -، إن كثريا من الشعوب تقيم دولة كافرة على وجه األرض بسبب نشاطها وسعيها واهللا دينه

ْلَنا َلُه ِفيَها َما َنَشاُء ِلَمْن نُرِيُد ثُم َجَعْلَنا لَهُ َجَهنَم َيْصَالهَ سنته يف خلقه كما قال:  ا (( َمْن َكاَن يُرِيُد اْلَعاِجَلَة َعج

ُهْم َمْشُكورًا ))َمْذُموًما َمْدحُ  . فهؤالء  ورًا * َوَمْن َأرَاَد اْآلِخَرَة َوَسَعى َلَها َسْعيَـَها َوُهَو ُمْؤِمٌن فَُأولَِئَك َكاَن َسْعيـُ

الكفار الذين يقيمون دولة على وجه األرض هذا من سعيهم يف احلياة الدنيا، أما يف اآلخرة فال خالق هلم وال 

املسلمني أن يقيموا دولة خريًا من تلك الدول، ولكن ليست هي الدولة اليت نصيب، فباألوىل أن يستطيع بعض 

أن تستمر ما شاء اهللا ألا مل تقم على هدي رسول اهللا صلى اهللا وعليه وسلم وعلى  - عز وجل  -يأذن اهللا 

سالمية اليت أنه جيب على كل اجلماعات اإل -وقد طالت قليالً - سنته . خالصة الكالم: يف هذه اجلملة املعرتضة 

تم وتعلن بضرورة حتقيق اتمع اإلسالمي أوًال، وإقامة الدولة اإلسالمية ثانياً على وجه األرض أن يهتموا اتني 

احلقيقتني: التصفية والرتبية، وال جيوز هلم أن يستعجلوا األمور فقدميًا قيل من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي 

  حبرمانه . نعم .

  القصر يف مىن وعرفة من أجل النسك أو ألجل السفر ؟.احلويين : هل 



  اهللا أعلم قد أشرنا إىل هذا، وليس لنا إال العمل مبا جاءنا، أما التعليل فاهللا أعلم . الشيخ :

احلويين : القائلون بوجوب القصر كابن حزم وغريه يقولون أن اإلمتام يف السفر كالقصر يف احلضر، فهل هذا 

  صحيح ؟.

صلى اهللا عليه  - نراه بعيدًا عن الصواب وخباصة أن هذه اجلملة قد جاءت حديثًا مرفوعًا إىل النيب  ال الشيخ :

رضي اهللا  - يف سنن النسائي، ولكن الراجح أنه من كالم أنه موقوف على عبد الرمحن بن عوف  - وآله وسلم 

جلملة املوقوفة على عبد الرمحن أي أن الذي يتم يف السفر كالذي يقصر يف احلضر، قد يكون يف هذه ا - عنهم 

بن عوف شيء من املبالغة ولكنها إذا ما عرضت على بعض األحاديث الصحيحة مل تظهر تلك املبالغة، لعل 

احلديث الذي رواه الشيخان يف صحيحيهما من حديث عائشة رضي اهللا تعاىل  - إن شاء اهللا- اجلميع يعلمون 

فأقرت يف السفر وزيدت يف احلضر، إال صالة املغرب وإال صالة  " فرضت الصالة ركعتني ركعتني،عنها قالت: 

، فإذا كان الصالة فرضت ركعتني مث بقيت يف السفر كذلك، فمعىن هذا يعود إىل أن الزيادة على هاتني الفجر "

ذا الركعتني كالقصر يف احلضر متاماً، ألن األمر كما يقول بعض العامة يف بعض البالد الزايد أخو الناقص، وه

ألن  - الزايد أخو الناقص-الكالم سليم ألن الذي يصلي مثًال الفجر ثالثًا كالذي يصلي املغرب اثنني أو أربعا 

ال تقبل الزيادة كما ال تقبل النقص، والزيادة مع األسف يقول ا كثري من الناس من  - عز وجل  - شريعة اهللا 

، أما النقص من العبادة فاحلمد هللا ال يقول أحد باب ما دخل عليهم من الشبهة من القول بالبدعة احلسنة

إىل آخر  ) ...( من سن في اإلسالم سنة حسنة جبوازها، أما الزيادة فلقد زين لبعضهم أن يقول ا من باب: 

، وهو حديث موقوف "ما رآه املسلمون حسنًا فهو عند اهللا حسن "احلديث وهو حديث صحيح، ومن باب: 

سن، فإذا كان من املتفق عليه أنه ال جيوز النقص من العبادة؛ فال جيوز كذلك الزيادة على ابن مسعود بإسناد ح

عليها فيما فرض اهللا علينا اتفاقا. وإن كان قد فتح بعضهم باب االستحسان والزيادة يف العبادات والطاعات 

  خطأ منهم. وهلذا حبث آخر لعله يأيت يف مناسبة أخرى إن شاء اهللا . نعم .

: حديث من عند النساء نرجو منكم إلقاء كلمة عميقة املعىن عظيمة األثر قليلة األسطر حول استغالل احلويين 

  املرأة ألوقات احلج املباركة فيما يعود عليها باخلري ألن النساء عندنا اشتغلن بالكالم الذي ال ينفع .

بشيء، فكل املسلمني ذكورًا وإناثا ال أجد أن النساء يتميزن فيما طلنب يف هذا السؤال عن الرجال  الشيخ :

، وأن ال يضيعوا هذا الفراغ الذي توجهوا إليه لعبادة اهللا - عز وجل  -مأمورون يف احلج أن يكثروا من ذكر اهللا 

تبارك وتعاىل، فإمنا جعلت هذه املناسك هو ليتفرغ املسلم ويفرغ نفسه من تعلقه حبياته العادية، واليت قد تصرفه 

 -بادة والذكر هللا تبارك وتعاىل، فنحن نأمر النساء مبا نأمر به الرجال وال فرق، وخباصة أن النيب عن كثري من الع



، فعليهن كما عليهم ( إنما النساء شقائق الرجال )قد قال يف احلديث الصحيح:  -صلى اهللا عليه وآله وسلم 

وهذا يذكرين بأنين ما مسعت التلبية أو التهليل -مجيعًا أن يهتبلوا هذه الفرصة، وأن يكثروا من التلبية ومن التهليل 

وكأن التلبية فيما بدا يل وفكرت فيه للسائرين، بينما ذلك من أذكار هذه األيام كلها ما دام  -منذ نزلنا ها هنا

ال املسلم حمرما فينبغي أن يظل ملبياً ومهلًال وال ينقطع ذلك إال مع رمي مجرة العقبة الكربى، فإًذا حنن نأمر الرج

والنساء بأن يكثرن من التلبية املعروفة يف السنة وأن يكثرن أيضًا من التهليل، خيلطون التهليل مع التلبية ألن النيب 

  قد ثبت ذلك عنه يف بعض األحاديث الصحيحة. - صلى اهللا عليه وآله وسلم  - 

تبارك وتعاىل، وذه املناسبة أريد أن  فخالصة الكالم أننا حنن مجيعاً رجاًال ونساًء علينا أن ال نتغافل عن ذكر اهللا

أذكر بشيء رمبا يستنكره بعض احلاضرين إن أيامنا هذه هي أيام ذكر، وليس أيام علم وتعليم، ولكن مع األسف 

 -عز وجل  -الشديد أعين مثل هذه اجللسة كان املفروض أال تعقد وأن يكون كل فرد منا متوجها إىل اهللا 

ية والتكبري وحنو ذلك من األذكار  ألن هذه األيام هي أيام العبادة الشخصية كمثل قيام بالذكر بالتهليل والتلب

رمضان مثًال ما ينبغي كما يقع يف بعض البالد تستغل اجللسة بني بعض الركعات إللقاء موعظة أو إللقاء درس، 

وليس للعلم، وللعلم جمال  هذا كله ليس من السنة ألن ذلك الوقت كهذا الوقت السنة فيه هو التفرغ للعبادة،

آخر وحمله يف بالدنا، ولكن بسبب تقصري املسلمني يف طلبهم للعلم من جهة، وتقصري أهل العلم يف تبليغهم 

العلم للناس من جهة أخرى، جيد الناس الفرصة ساحنة هلم فيهتبلوا لكي يتعلموا ما قد يشعرون حباجتهم إىل 

وعبادته. صحيح أن  - عز وجل  - صل أن يكون هذا الوقت لذكر اهللا علمه يف مثل هذه األوقات، وإال فاأل

( فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم العلم كما قال عليه الصالة والسالم يف احلديث الصحيح: 

، ولكن لكل مقام مقال, فمجال طلب العلم ال جيوز أن حيل حمل الذكر، والعكس بالعكس حمل طلب الورع )

نبغي أن حيل حمله الذكر. فالذي أقصده أخريًا أننا جيب أال نلتهي وأن ال نضيع وقتًا يف هذه األيام العلم ال ي

من املقبولني  -عز وجل  - املباركات عن ذكر اهللا عن التلبية والتهليل والتكبري، حىت نكون إن شاء اهللا عند ربنا 

  ومن املغفور هلم . نعم .


